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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de uma análise de custos realizada em uma empresa que 
opera na área de funilaria na cidade de São Luiz Gonzaga, com a finalidade de auxiliar 
seus proprietários no entendimento dos custos real da fabricação de seus produtos e 
sua colaboração para o desenvolvimento da empresa. Desta forma, os dados 
apresentados através do estudo realizado na empresa aplicaram-se as técnicas de 
planilhas de custos na linha de fabricação de calhas, exaustor e algeroz, observando 
o ponto de equilíbrio do mesmo, visando à formação do preço de venda dos três 
produtos comercializados. O método de estudo praticado apresentou uma abordagem 
quantitativa e qualitativa, com base nos conceitos e padrões das referências 
pesquisadas. O conjunto de problemas de estudo levou ao questionamento referente 
a seguintes questões: Qual deve ser o ponto de equilíbrio unitário a ser alcançado 
para atender os custos e despesas totais de produção das calhas, exaustor e algeroz?  
Já o objetivo geral envolveu-se em analisar os custos de produção, com base nas 
planilhas apresentadas da funilaria Tiazinho Calhas em São Luiz Gonzaga. 
 

Palavras-chave: Ponto de equilíbrio. Tabelas de Custos. Analise de Custos. 
Formação do Preço de Venda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work deals with a cost analysis carried out in a company that works in the 
area of funillaria in the city of São Luiz Gonzaga, in order to assist its owners in 
understanding the real costs of manufacturing their products and their collaboration for 
the development. In this way, the data presented through the study carried out in the 
company were applied the techniques of spreadsheets of the line of manufacture of 
gutters, exhaust and algeroz, observing the balance of the same, aiming at the 
formation of the sale price of the three products marketed. The method of study 
practiced presented a quantitative and qualitative approach, based on the concepts 
and standards of the references researched. The set of study problems led to the 
questioning of the following questions: What should be the unit break-even point to be 
achieved to meet the total costs and expenses of production of the gutters, extractor 
and drain? The general objective was to analyze the costs of production, based on the 
spreadsheets presented at the Tiazinho Calhas funnel in São Luiz Gonzaga. 
 

Keywords: Break-even point. Cost Tables. Cost Analysis. Sales Price Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O grande desafio das microempresas do ramo metalúrgico está relacionado à 

produção em pequena escala e fornecer um preço competitivo, em relação, por 

exemplo, as grandes concorrentes, que além de produzirem em larga escala 

comercial, conseguem oferecer um preço acessível. Para isto existe uma série de 

estudos que podem ser feitos com a finalidade de auxiliar o microempreendedor, como 

os cálculos do preço de custo das mercadorias adquiridas com a finalidade de obter 

um valor para o preço de venda coerente, ou seja, que mantem uma margem de 

lucratividade e possibilite a satisfação do cliente. 

A importância dos estudos centraliza-se no planejamento da produção, para 

possibilitar um melhor controle do processo produtivo, possibilitando assim a 

permanência no mercado e alavancando percentual de qualidade diante da 

concorrência. Também os estudos envolvendo custos de produtos manufaturados, 

buscam a satisfação da clientela, obedecendo a prazos, reduzindo desperdícios de 

estoques, de matéria-prima e atendendo com responsabilidade e confiança a 

sociedade em geral.  

Dessa forma, a presente prática profissional II referiu-se a uma análise 

composta por uma contextualização do estudo na área de Contabilidade de Custos 

em uma microempresa que se desenvolveu no ramo de metalúrgica. Foi efetuado um 

estudo e análise dos custos de produção e formação do preço de venda da empresa 

Tiazinho Calhas.  

Desta forma, tornou-se possível contribuir para a melhoria do processo através 

da aplicação de conhecimentos adquiridos na teoria estudada e nas pesquisas 

realizadas dentro da empresa com a colaboração de seus funcionários e 

administradores. 

O presente estudo buscou proporcionar um melhor gerenciamento financeiro 

na microempresa, pois atualmente a organização não possui controle administrativo 

local, exercido por algum profissional. Sendo assim, a teoria confrontando com a 

realidade do estabelecimento comercial, procurou atingir parâmetros de valores de 

mercado e proporcionar um melhor sistema de gerenciamento onde os preços de 

venda buscarão satisfazer o cliente mantendo o retorno financeiro para a saúde 

financeira da empresa.  
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1.1 Contextualização do Estudo 

 

1.1.1 O problema de pesquisa 

 

 Será possível a partir dos conceitos e modelos da contabilidade de 

custos, verificar a viabilidade na linha de produção de uma indústria metalúrgica? 

 

1.2 Objetivo geral  

 

 Analisar os custos na linha de produção de uma indústria metalúrgica e 

funilaria da empresa Tiazinho Calhas em São Luiz Gonzaga.  

 

1.3 Objetivos Específicos  

 

 Estruturar tabelas de custos na linha de fabricação;  

 Analisar o ponto de equilíbrio baseado nos custos de produção dos 

produtos comercializados; 

 Projetar a formação do preço de venda dos três produtos 

comercializados.  

 

1.4 Justificativa 

 

A iniciativa da elaboração do presente trabalho teve como objetivo a busca pelo 

conhecimento teórico aliado a prática, para a identificação dos custos na produção de 

calhas, algeroz e exaustor para a base de formação de preço de venda dos produtos 

fabricados. 

O presente trabalho foi importante para os graduandos, pois possibilitou 

conhecimento prático para a conclusão do curso. Para a empresa, o auxílio na 

resolução de dúvidas referente aos valores relacionados aos custos. Já para a 

universidade foi um estudo que agregará reconhecimento diante a sociedade. 

Desta forma a realização deste trabalho buscou auxiliar o administrador da 

microempresa na busca de melhores resultados, harmonizou técnicas, recursos 

disponíveis, com a tecnologia e processos para maior eficiência na produção e preços 

competitivos com o mercado regional. 
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O desenvolvimento do estudo pretendeu auxiliar a empresa na busca de um 

trabalho de qualidade e um melhor planejamento. 

O estudo oportunizou executar o que foi visto em sala de aula, relacionando o 

aprendizado da teoria na prática. 

A proposta agregou o conhecimento na área de custos, além de possibilitar ao 

empresário o suporte técnico e o auxílio da teoria nas atividades diárias da empresa. 

Enfim a pesquisa se tornou muito útil devido a deficiência de profissionais 

capacitados que atuam nesse ramo de atividade, podendo representar uma solução 

ou um caminho mais seguro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Conceito de Contabilidade 

 

Segue alguns conceitos de Contabilidade: 

Segundo Ribeiro (2013, p.10), a Contabilidade é uma ciência que proporciona 

por meio de seus métodos o controle permanente do Patrimônio das empresas. 

Conforme Marion (2009, p.28), a Contabilidade é o mecanismo que permite o 

máximo de informações importantes para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa.  

De acordo com Marion (2009), a Contabilidade é a ciências que estuda, domina 

e esclarece os fatos ocorridos no patrimônio das instituições, por meio do registro, a 

demonstração expositiva e a declaração desses fatos, com o objetivo de disponibilizar 

informações sobre a estruturação do patrimônio, suas modificações e a conclusão 

econômicas decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

 

2.2 Objeto, Objetivo e a Finalidade da Contabilidade 

 

Segundo Ribeiro (1997, p.34), “o objeto da Contabilidade é o Patrimônio das 

entidades econômica-administrativas.” 

De acordo com Fávero et al. (2011, p.1), do mesmo modo como as demais área 

de conhecimento, a Contabilidade desenvolveu-se tentando responder aos interesse 

da sociedade, obtendo como objetivo produzir informações para o controle e tomada 

de decisões. 
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Segundo Ribeiro (1997, p.34), o objetivo da Contabilidade é permitir o estudo e 

o controle dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio das entidades econômico-

administrativas. 

Ainda conforme Ribeiro (1997, p.34), a principal função da contabilidade é 

possibilitar o alcance de informações econômicas e financeiras a respeito da entidade. 

As informações de natureza econômica atingem principalmente as 

movimentações de receitas e de despesas, que fornecem lucros ou prejuízos, e as 

mudanças no patrimônio da entidade. 

 

2.3 O Campo de Aplicação da Contabilidade 

 

Segundo Ribeiro (1997, p.35), aprender o campo de aplicação da Contabilidade 

significa entender que a Contabilidade é utilizada, ou seja, em que os contabilistas 

trabalham. Desta forma, o campo de aplicação da Contabilidade inclui todas as 

entidades econômico-administrativas. 

Conforme Ribeiro (2013, p.11), o campo de aplicação da Contabilidade engloba 

todas as instituições econômico-administrativas, inclusive as pessoas de direito 

público, como a União, os Estados, os Municípios, as Autarquias etc. 

De acordo com Marion (1984, p.29), A contabilidade é o grande instrumento 

que auxilia a administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados 

econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando–os e sumarizando-os em 

forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem sobre maneira para a tomada 

de decisões. 

 

2.4 Quem usa as Informações Contábeis 

 

De acordo com Ribeiro (1997, p.36),  

 

“Entidades econômico-administrativas são organizações que reúnem 
os seguintes elementos: pessoas, patrimônio, titular, capital, ação 
administrativa e fim determinado. 

Quanto ao fim a que se destinam, as entidades econômico-
administrativas podem ser assim classificadas: 

a) Entidade com fins econômicos: chamadas empresas, visam ao 
lucro para preservar e/ ou aumentar o patrimônio líquido. Exemplo: empresas 
comerciais, industriais agrícolas, etc. 
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b) Entidades com fim socioeconômico: intituladas instituições, visam 
superávit que reverterá em benefício de seus integrantes. Exemplo: 
associações de classe, clubes sociais etc. 

c) Entidades com fins sociais: também chamadas instituições, têm 
por obrigação atender as necessidades da coletividade a que pertencem. 
Exemplo: a União, os Estados e os Municípios”. 

 

Segundo Marion (2009, p.29), Os usuários são pessoas que usam a 

Contabilidade, e tem como objetivo a situação da empresa e procuram na 

Contabilidade suas respostas. 

 

2.5 Princípios Fundamentais da Contabilidade 

 

A contabilidade é uma ciência que tem os princípios e normas contábeis aceitas 

pelos seus usuários, segue abaixo os princípios fundamentais da contabilidade: 

 

2.5.1 O Princípio da Entidade 

 

O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade 

e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade de diferenciação de um Patrimônio 

particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a 

uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer 

natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, 

o patrimônio não se confunde com aqueles de seus sócios ou proprietários, no caso 

de sociedade ou instituição. 

O Patrimônio pertence à Entidade, mas a reciproca não é verdadeira. A soma 

ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova Entidade, mas 

numa unidade de natureza econômico-contábil. 

 

2.5.2 O Princípio da Oportunidade 

 

De acordo com o art. 6° da Resolução m° 750/93, ajustado pela resolução n° 

1.282/10-CFC, o Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e 

tempestivas (CFC, 2010). 

Cabe observar que a falta de integridade e tempestividade na geração e na 

divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância; assim, 



16 
 

é importante ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da 

informação. 

 

2.5.3 O Princípio da Continuidade 

 

De acordo com o art. 5° da Resolução n° 750/93, ajustado pela Resolução n° 

1.282/10-CFC, o Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade continuará em 

operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do 

patrimônio levam em conta esta circunstância (CFC, 2010). 

A premissa básica do Princípio da Continuidade é que as entidades são 

constituídas para operar por prazo indeterminado. Nesse sentido é importante 

destacar que a forma de registro e apresentação das demonstrações segue esse 

pressuposto até que evidências claras indiquem a descontinuidade da entidade em 

decorrência de sua perda de capacidade de geração de caixa. A partir do momento 

em que se caracterizar a descontinuidade os ativos devem ser avaliados a valores de 

saída, nesse caso, valor de liquidação. 

 

2.5.4 O Princípio da Competência 

 

O Princípio da Competência de acordo com o art. 9° da Resolução n° 750/93, 

ajustado pela Resolução n° 1.282/10-CFC, o Princípio da Competência determina que 

os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que 

se referem, independentemente do recebimento ou pagamento (CFC, 2010). 

Este princípio orienta que o reconhecimento da receita e despesa ocorre em 

função do fato gerador e pressupõe a confrontação das mesmas para a apuração do 

resultado. 

 

2.5.5 O Princípio da Prudência 

 

O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os 

componentes do Ativo e do maior para os do Passivo, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 

alterem o patrimonial líquido. 
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De acordo com este Princípio temos o emprego de precaução no exercício dos 

julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido 

de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e despesas não 

sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de registro, 

mensuração e apresentação das demonstrações contábeis (CFC, 2010). 

 

2.5.6 O Princípio Registro pelo Valor Original 

 

Os bens e serviços e todo o patrimônio da empresa devem ser registrados de 

acordo com o valor originalmente pagos por ele. Esses valores devem ser expressos 

em moeda nacional (CFC, 2010). 

 

2.5.7 O Princípio da Atualização Monetária 

 

O Princípio da Atualização Monetária de respeito à perda patrimonial 

decorrente da constante desvalorização da moeda nacional. Esse princípio visa, 

portanto, compensar nos balanços contábeis e patrimoniais da empresa essas 

frequentes distorções e, assim, ajustar o valor real ao valor expresso nas transações 

a que se referem (CFC, 2010). 

 

2.6 Conceito de Despesas 

 

Marion (2010, p.146), diz que o esclarecimento sobre despesa (que ao reverso 

das receitas, causa uma redução do ativo ou aumento de passivo, resultante na 

diminuição do Patrimônio Líquido), engloba as perdas, das despesas precisamente 

ditas. 

Sendo assim as últimas (despesas) ocorrem no curso das práticas habituais 

das instituições e envolvem, por exemplo, custos de vendas (ou dos serviços), salários 

e depreciação. Frequentemente, possuem a forma de uma saída ou desgaste de 

ativos (desgaste no sentido econômico), especificamente o caixa, equivalentes de 

caixa, inventários, imóveis, equipamentos. 

Os prejuízos envolvem entre outros itens, do mesmo modo que impactam 

ativos e Patrimônio Líquidas sendo assim as despesas podem ou não surgir no curso 

do exercício frequente da instituição. Geralmente, os danos são aleatórios. 
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Segundo Marion (2010, p.85): 

 

Despesa é todo sacrifício, toda dedicação da empresa para atingir a 
Receita, (todo consumo de bens ou serviços com o objetivo de obter Receita 
é um sacrifício, um esforço para a empresa) ela é refletida no balanço por 
meio de uma redução do Caixa (quando é pago no ato - a vista) ou através 
de um aumento de uma dívida – Passivo (quando a despesa é contraída no 
presente para ser paga no futuro – a prazo). A despesa pode, ainda, derivar 
de outras reduções de Ativo (além do Caixa), como é o caso de desgastes de 
maquinas (depreciação) e outros. 

 

2.7 Conceito de Receita 

 

De acordo com Marion (2010, p. 84) a receita equivale, por via de regra, a venda 

de mercadorias ou prestação de serviço. Ela é refletida no balanço no decorrer da 

entrada de dinheiro no Caixa (Receita a Vista) ou entrada em forma de direitos a 

receber (Receita a Prazo) – Duplicatas a Receber. 

A receita geralmente aumenta o Ativo apesar de que nem todo aumento de 

Ativo signifique Receita (empréstimos bancários, financiamentos etc. aumentam o 

Caixa-Ativo da empresa, mas não são receitas). 

 

2.8 Tributos Incidentes Sobre Compra e Venda 

 

Conforme Marion (2010, p. 99) a receita bruta e entendida como o total de 

vendas brutas durante um ciclo, pois nela são encontrados os impostos incidente 

sobre vendas (os quais cabem ao governo) e dela não foram diminuídas as 

devoluções (vendas canceladas) e as diferenças (descontos) ocorridas no período. 

Em conformidade com Marion (2010, p.99) quanto maior for o valor atingido de 

vendas maior será a inclusão do imposto nas mercadorias. Diante disso, pode-se 

afirmar que imposto e taxas sobre as vendas, somente será adequado quando for 

gerado no ato da venda. 

 IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados (n governo federal) – de 0 

a quase 400% (no caso dos cigarros). 

 ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (governo 

estadual) - Estado de São Paulo: de 18 a 25%. 

 ISS- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (governo municipal) 

Município de São Paulo: de 0 a 10%. 
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 PIS- Programa de Integração Social- taxa sobre o faturamento (governo 

federal) – 0,65% a 1,65% (não acumulativo a partir da Lei 10.637/2002). 

 COFINS- Contribuição para financiamento da Seguridade Social 

(governo federal) – de 3% a 7,6% (não cumulativo a partir da Lei 10.833/2003). 

 

2.9 Tributos Incidentes Sobre Compra e Venda 

 

Segundo Ribeiro (2013, p.228) Entretanto as operações de compra e venda de 

Mercadorias naturalmente incidirão alguns tributos, cujos poderão ou   não   encontrar-

se inclusos no valor de cada Mercadoria negociada.  

 ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação.  

 É um imposto de competência estadual. 

 Incide sobre à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal, Comunicações e fornecimento de 

energia elétrica.  

 Nem todas as Mercadorias ou operações estão sujeitas ao ICMS. 

 É considerado “imposto por dentro”, ou seja, seu valor está incluso no 

valor das Mercadorias. Assim, a aquisição de determinada Mercadoria por R$ 1.000, 

com ICMS incidente pela alíquota de 18%, indica que o custo da Mercadoria 

corresponde a R$ 820 e o ICMSV, a R$ 180. Neste caso, o total da Nota Fiscal será 

igual a R$ 1.000. 

 A alíquota (porcentagem) poderá variar em função do tipo da 

mercadoria, do destino ou origem etc. 

 Existe uma alíquota básica para maior parte das Mercadorias. 

 

2.10 PIS/PASEP e COFINS Sobre Faturamento 

 

A Contribuição com relação ao Programa de Integração Social-PIS, a 

Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS são 
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de certa forma modalidades de tributos que as empresas maioria têm de recolher 

mensalmente ao Governo Federal, baseado no faturamento. 

A legislação tributária trata da Contribuição com relação ao PIS, juntamente 

com a Contribuição para o PASEP (PIS/PASEP) e informa o que se deve compreender 

por faturamento para o cálculo desses tributos pelos métodos de incidência 

cumulativos e não cumulativo. 

Conceito de Custos Operacionais 

Segundo Viceconti (2013, p. 8) a contabilidade de custos, no seu início, teve 

como principal função a consideração de estoques em organizações industriais, sendo 

uma ferramenta de alta complexidade do que nas empresas mercantis, por envolver 

mais do que uma simples compra e revenda de mercadorias. São feitos pagamentos 

a fatores de produção, por exemplo, salários, aquisições e utilização de matérias-

primas etc. Além do mais, estes gastos têm de ser agregados ao valor dos estoques 

das empresas no modo produtivo e, no momento do encerramento do balanço, 

ocorrerá duais categoria de estoque: 

 

* produtos que até então não estão finalizados (ou seja, produtos em 

elaboração)  

*e produtos concluídos para venda (produtos acabados).  

 

De acordo com o que já́ foi apresentado, a solução optada para obter o 

resultado na empresa industrial foi semelhante à aplicada na contabilidade comercial:  

analisam-se os estoques iniciais e finais (produtos acabados e em elaboração) e 

substituindo-se a conta de compras pelos despesas efetuadas na manufaturas. 

 

2.11 Inventário de Mercadorias 

 

Segundo Ribeiro (2013, p.252), constitui-se na investigação física das 

Mercadorias atuais em Estoque no término do Exercício Social, executado com a 

finalidade de conhecer o valor do Estoque Final de Mercadorias. 

Quando a instituição executa o Sistema de Inventario Permanente, a atribuição 

de custos as unidades estocadas será feita através de consulta aos respectivos 

Formulários de Controle de Estoques de cada mercadoria. Desta maneira os custos 

serão conferidos conforme consistirem nas Fichas de Estoques seja qual for o 
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processo de avaliação optado pela empresa (PEPS, UEPS, Média Ponderada Móvel 

entre outros). 

A entidade que adere o Sistema de Inventario Periódico, por não conservar 

fichas de Controles de Estoques de Mercadorias, a forma mais sensata para se atribuir 

custosas unidades estocadas será adotar o critério PEPS, recorrendo-se as últimas 

Notas Fiscais de compras. Se, por exemplo, no final do Exercício Social constarem 

Estoque 50 unidades de determinada mercadoria, e contendo a última Nota Fiscal de 

compra, datada de 15 de dezembro, apenas 30 unidades, a essas 30 unidades serão 

atribuídos os custos da referida NF, sendo que para as 20 unidades remanescentes 

recorrer-se-á penúltima NF; se esta ainda for insuficiente, recorrer-se-á à 

antepenúltima NF, e assim sucessivamente, até que sejam atribuídos custos a todas 

as unidades existentes em Estoque. 

 

2.12 Conceitos Demonstração de Resultado do Exercício 

 

Segundo Marion (2010, p.98), a demonstração do resultado do exercício é uma 

demonstração estruturada das receitas e despesas das instituições em um preciso 

estágio, geralmente 12 meses, são demonstradas de maneira dedutiva (vertical), 

desta forma das receitas diminui as despesas assim demonstra o resultado (lucro ou 

prejuízo). 

Já para Ribeiro (2013, p. 349), “essa demonstração evidencia o resultado que 

a empresa obteve (lucro ou prejuízo) no desenvolvimento de suas atividades durante 

um determinado período, geralmente igual a um ano.” 

 

2.13 Margem de Contribuição 

 

Segundo Crepaldi (2014, p.132), toda análise de contribuição equivale como 

um instrumento para que os gerentes aproveitem nas tomadas de decisões. Sendo 

assim a análise tem como objetivo o esclarecimento da margem de contribuição, que 

as despesas são relacionadas como fixas ou variáveis. Os custos variáveis são 

descontados das vendas para alcançar a margem de contribuição. Os custos fixos 

são, portanto descontados da margem de contribuição para atingir a receita líquida. 

Essa informação auxilia o gerente a (1) optar a diminuir ou aumentar uma linha de 

produção, (2) classificar opções oriundos da elaboração, da publicidade essenciais 
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etc., (3) definir em relação a táticas de preço, serviços ou produtos e 

consequentemente (4) apreciar a execução. 

Margem de contribuição é um conceito de extrema importância para o custeio 

variável e para a tomada d decisões gerencias. Em termos de produto, a margem de 

contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma dos custos e despesas 

variáveis. 

 

A margem de contribuição unitária é dada pela formula: 

MCu= PVu – (CVu –DVu)                                                           (1) 

Onde:   

MCu: é a margem de contribuição, 

PVu: é o preço de venda, 

CVu: é a soma dos custos variáveis e  

DVu:  é a soma das despesas variáveis. 

  

2.14 Relações do Custo com o Volume e o Lucro 

 

Conforme Santos (2009, p.52), a intensa concorrência do mundo globalizado 

tem estimulado mudanças drásticas nos procedimentos e na mentalidade empresarial. 

Por esse motivo as empresas devem se adaptar a novos padrões operacionais, com 

a finalidade de estar sempre na frente da concorrência.  

De outra forma a entidade tem o mercado e a adversaria também opera nesta 

mesma entidade. Em contra partida a empresa precisa de informações de custo a fim 

de observar simultaneamente os reflexos dos acréscimos e /ou da diminuição dos 

custos, preços e mix de produtos.   

 

2.15 Ponto de Equilíbrio 

 

De acordo com Santos (2009, p.34), a observação do equilíbrio através das 

receitas de vendas e custos é muito significativa como ferramenta de decisão 

gerencial. O êxito financeiro de um projeto empresarial está instruído à existência do 

melhor conhecimento gerencial. 

No rol das informações mínimas e indispensáveis para a decisão, está a 

“análise do ponto de equilíbrio”. 
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O ponto de equilíbrio será atingido quando o total dos lucros marginais, de 

todos os artefatos vendidos, corresponderem ao custo estrutural fixo equivalente ao 

intervalo de tempo no intuito da análise. 

O conhecimento do faturamento mínimo que uma entidade precisa atingir para 

não incidir em prejuízo é de suma importância para a administração de um empresa. 

 

2.16 Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) 

 

Conforme Crepaldi (2014, p.137), é atingido no instante em que a soma das 

margens de contribuição complementar a quantia suficiente para atender todos os 

custos e despesas fixos. Esse é o momento em que contabilmente não ocorreria nem 

lucro, nem prejuízo. Coincide à medida que equilibra a receita total com o somatório 

dos custos e despesas específicos aos artigos vendidos, da qual a fórmula é dada 

por: 

 

Qe = Custos Fixos (CF)______                                                        (2) 

 

O ponto de equilíbrio contábil e definido pela seguinte formula: 

 

PEC=CDFT/MCU                                                                              (3) 

Onde: 

PEC- Ponto de equilíbrio contábil 

CDFT- Custos e despesas fixas e totais 

MCU- Margem de contribuição unitária 

Margem de Contribuição Unitária (MCU) 

 

2.17 Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) 

 

De acordo com Crepaldi (2014, p.138), o Ponto de Equilíbrio Financeiro (QeF 

ou PEF) equivale à quantidade que identifica a receita total com somatório dos custos 

e despesas que caracterizam gastos financeiro para a entidade. Consequentemente, 

acredita-se que, por exemplo, os requisitos de depreciação são eliminados do cálculo 

do ponto de equilíbrio financeiro:  
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                                                                               (4) 

 

O Ponto de Equilíbrio Financeiro é Definido pela Seguinte Fórmula: 

 

PEF=CDFT-CDNF/MCU                                                                 (5) 

Onde: 

PEF= Ponto de Equilíbrio financeiro 

CDFT=Custos e despesas fixas totais 

CDNF= Custos e despesas não financeiras (depreciação, amortização e 

exaustão, oportunidade): 

MCU=Margem de contribuição unitária  

 

2.18 Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) 

 

De acordo com Crepaldi (2014, p.139) O Ponto de Equilíbrio Econômico (QeE 

ou PEE) é o grau de criação e venda em que o rendimento líquido do exercício é certo. 

Simboliza a quantia de vendas essencial para obter preciso lucro. Normalmente, o 

rendimento líquido predeterminado é o custo de oportunidade, ou seja, a lucratividade 

mínima esperada pelo investidor. 

 

2.19 Ponto de Equilíbrio Mix 

  

Conforme Wernke (2005, p.124), o ponto de equilíbrio Mix (em unidades), as 

fórmulas exibidas pelo ponto de equilíbrio em unidades (independentemente de ser 

contábil financeiro ou econômico) São utilizadas em apenas um produto. Como a 

maioria das instituições vende vários produtos, o uso desses métodos é limitado a 

poucos episódios. Considerando que para essa instituição o crucial obstáculo 

descoberto no cálculo do ponto de equilíbrio é as divergências de artigos vendidos e 

as diversas margens de contribuição do mesmo. Considerando o cálculo do ponto de 

equilíbrio (em unidades) para diversos produtos ao mesmo tempo, conhecido como 

Ponto de Equilíbrio Mix, sendo o mesmo aplicado a fórmula.  
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𝑃𝐸 𝑚𝑖𝑥 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑎𝑠

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

                           (6) 

  

2.20 Fixação do Preço de Venda com base em custos 

 

Segundo Martins (2010, p. 218), neste modo de calcular preços – preços de 

dentro para fora -, o ponto de partida é o custo do bem ou serviço esclarecido segundo 

uma das medidas estudadas: Custeio por Absorção, Custeio Variável etc. Em relação 

a esse custo agrega-se uma a margem, chamada mark-up, que deve ser reconhecida 

para cobrir os gastos não envolvidos no custo, as peculiaridades e comissões 

incidentes em relação ao preço e o lucro almejados pelos gestores. 

Segundo Santos (2012, p. 271)’’ o Payback mede o tempo decorrido para o 

retorno do capital investido. ‘’ 

 

2.21 Taxa de Retorno de Investimento Operacional 

 

Conforme Santos (2012, p.104), representa a Taxa de Retorno de Investimento 

quando se objetiva medir ou avaliar, em moldes comparativos, a competência com 

que os fundos foram aplicados nos investimentos geradores pela elaboração, vendas 

de bens ou serviços, de acordo com o seu resultado operacional. 

 

2.22 Índice de Lucratividade (IL)   

 

Segundo Camargo (2013, p.354), é um processo de pesquisa que integra aos 

outros, considerado como uma modificação do rol custo-benefício. É apurado 

conforme a divisão do valor atual das entradas de caixa através da aplicação inicial 

(em fluxo de caixa acordados), conforme o valor presente das saídas de caixa (em 

fluxo de caixa não convencional). Sendo assim tem a possibilidade de apresentar o 

resultado adequado para cada valor destinado no projeto. Matematicamente, tem-se: 

 

             (7) 
 

Conforme Assaf (2015), sobre Rentabilidade e Lucratividade, o exercício 

( ) 
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bancária comporta-se do mesmo modo que aos demais tipos de empresa, 

distinguindo, sobretudo pelo caráter dos aspectos expostos à disposição. Em uma 

fundação financeira, os fundos conciliados simbolizam suas matérias-primas, os quais 

são negociados essencialmente perante a forma de créditos e empréstimos oferecidos 

e aplicações. Conforme todo negócio, o banco tem por finalidade potencializar os bens 

de seus proprietários pela organização de um oportuno vinculo risco-retorno. As 

fundamentais indicações de análise de rentabilidade propícias à atividade bancaria. 

Podem ser considerados em três equipes, conforme apresentados a seguir:  

1 Índices básicos de rentabilidade  

                     (8) 

 

2.23 Retorno sobre o investimento 

 

O retorno sobre o investimento total exprime os resultados das oportunidades 

de negócios banco. É uma medida de eficiência influenciada principalmente pela 

qualidade do gerenciamento acionadas pelo da lucratividade dos ativos e juros 

passivos. Indica o retorno apurado sobre o capital (ativo) total investido. 

A gratificação a respeito da aplicação total corresponde aos resultados da 

oportunidade de atividades bancarias. Equivale a uma capacidade de eficácia 

influenciada basicamente pelos atributos da gestão acionadas por meio da 

lucratividade dos ativos e juros passivos. Demonstra o retorno pesquisado sobre o 

capital (ativo) total investido.  

 

                                   (9) 
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2.24 Metodologia 

 

De acordo com Roesch (2013, p. 118) o estágio de prática profissional II 

significou uma oportunidade para apreender e quem sabe modificar a realidade nas 

organizações. Por isso, colher e analisar dados sobre a empresa-alvo tornou-se a 

tarefa mais importante do estágio. Uma variedade muito rica de situações 

problemáticas apresentou- se na organização. Estas oportunidades ou problemas 

relacionaram-se pesquisas exploradas e analisadas de forma mais completa por meio 

de métodos e técnicas. 

 

2.24.1 Tipologia da Pesquisa quanto aos objetivos 

 

Segundo Gil (2010, p. 27), toda pesquisa possui seus objetivos, que tendem, 

naturalmente, a ser diferentes dos objetivos de qualquer outra. No entanto, em relação 

aos objetivos mais gerais, ou propósitos, as pesquisas encontraram-se classificadas 

em exploratórias, descritivas e explicativas.  

 

2.24.1.1 Pesquisa Exploratória 

 

Segundo Gil (2010, p.27), as pesquisas exploratórias apresentaram como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas tornou-se mais 

explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento pendeu a ser bastante flexível, 

pois interessou considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno 

estudado. A coleta de dados ocorreu de diversas maneiras, mas geralmente envolve: 

1. Levantamento bibliográfico; 2. Entrevistas com pessoas que tiveram experiência 

pratica om o assunto; 3. Analise de exemplos que estimulem a compreensão (SELLTIZ 

et al., 1967, p. 63). Em virtude dessa flexibilidade, tornou-se difícil, na maioria dos 

casos, “rotular” os estudos exploratórios, porem possível identificar pesquisas 

bibliográficas, estudos de caso e mesmo levantamentos de campo que poderão ser 

considerados estudos exploratórios. 

 

2.24.1.2 Pesquisa Descritiva 

 

Segundo Gil (2010, p.27) as pesquisas descritivas apresentaram como objetivo 
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a descrição das características determinada população. Conseguiram ser elaboradas 

também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis. Foram em 

grande número às pesquisas que puderam ser classificadas como descritivas e a 

maioria das que se realizaram com objetivos profissionais provavelmente se enquadra 

nesta categoria. 

 

2.24.1.3 Pesquisa Explicativas 

 

Segundo Gil (2010, p.28) as pesquisas explicativas apresentaram como 

proposito identificar fatores que determinaram ou contribuíram para a ocorrência de 

fenômenos. Estas pesquisas foram as que mais aprofundaram o conhecimento da 

realidade, pois teve como finalidade explicar a razão, o porquê das coisas.  

 

2.24.2 Tipologia de Pesquisa quanto aos procedimentos 

 

2.24.2.1 Estudo de Caso 

 

Para Gil (2010, p.37) o estudo de caso tornou-se uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consistia no estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permitiu seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados. 

Por esta razão se caracterizou o presente estudo na realização de uma 

pesquisa em uma empresa específica (funilaria Tiazinho).  

 

2.24.2.2 Pesquisa Bibliográficas 

 

Segundo Gil (2010, p.29) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material 

impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de informação, 

estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas 

magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela internet. 

O referido trabalho utilizou-se, desta modalidade de pesquisa, tanto no 
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aprofundamento ao tema quanto nas análises e conclusões finais.  

 

2.24.2.3 Pesquisa Documental 

 

Segundo Gil (2010, p.30) a pesquisa documental tornou-se utilizada em 

praticamente todas as ciências sociais e constitui um dos delineamentos mais 

importantes no campo da História e da Economia. Como delineamento, apresentou 

muitos pontos de semelhança com a pesquisa bibliográfica, posto que nas duas 

modalidades utilizaram-se dados já existentes. A principal diferença está na natureza 

das fontes. A pesquisa bibliográfica baseou-se em material elaborado por autores com 

o proposito especifico de ser lido por públicos específicos. Já a pesquisa documental 

sucedeu-se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais 

como assentamento, autorização, comunicação, notas fiscais de compra, notas fiscais 

de venda, guias de tributação, taxas de água e luz entre outros etc.  

 

2.24.2.4 Pesquisa Participante 

 

Segundo Gil (2010, p.43) pode definir pesquisa participante como uma 

modalidade de pesquisa que tem como proposito “auxiliar a população envolvida a 

identificar por si mesma os seus problemas, a realizar a análise crítica destes e a 

buscar as soluções adequadas” (GIL, 2010). A seleção dos problemas estudados não 

emerge da simples decisão dos pesquisadores, mas da própria população envolvida, 

que os discute com os especialistas apropriados. 

Neste sentido as pesquisadoras tiveram participação ativa no desenvolvimento 

da pesquisa, por ser uma delas membra familiar na empresa estudada. 

 

2.24.3 Tipologia de pesquisa quanto a abordagem do problema 

 

2.24.3.1 Pesquisa Quantitativa 

 

De acordo com Roesch (2013, p. 131) se o propósito do trabalho implica medir 

relações entre variáveis (associação ou causa-efeito), ou avaliar o resultado de algum 

sistema ou projeto, recomendou-se utilizar preferencialmente o enfoque da pesquisa 

quantitativa e utilizar a melhor estratégia de controlar o delineamento da pesquisa para 
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garantir uma boa interpretação dos resultados. Foi chamado delineamento analítico 

ou relacional, planejado para explorar as associações entre variáveis específicas.    

Esta tipologia utilizada no trabalho quando dos levantamentos de informações 

de despesas, custos, projeção de receitas na formação dos produtos. 

 

2.24.3.2 Pesquisa Qualitativa 

 

De acordo com Roesch (2013, p. 155) a pesquisa qualitativa foi apropriada para 

a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou 

plana, ou mesmo quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se trata 

de selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção, mas não é 

adequada para avaliar resultados de programas ou planos. 

O estudo se utilizou desta metodologia quando na descrição da proposta para 

melhorar a efetividade na formação de custos dos produtos estudados.  

 

2.24.4 Coleta, Análise e interpretação de Dados 

 

2.24.4.1 Universo do Estudo 

 

De acordo com Roesch (2013, p. 140) na pesquisa de caráter quantitativo, os 

processos de coleta e análise de dados são separados no tempo. A coleta antecede 

a análise, ao contrário da pesquisa qualitativa, em que ambos os processos se 

combinam. Na pesquisa quantitativa, ambas as fases estão relacionadas, já que a 

maneira como os dados são coletados determina o tipo de análise que é possível 

realizar. 

O presente trabalho focou o estudo na área de custos da contabilidade e 

formação de preços de venda.   

 

2.24.4.2 Instrumentos de Pesquisa  

 

Segundo Gil (2010, p. 121), enquanto técnica de pesquisa, a observação pode 

assumir pelo menos três modalidades: simples, sistemática e participante. 
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2.24.4.3 Observação: Sistemática 

 

Segundo Gil (2010, p.121) a observação sistemática é adequada para estudos 

de caso descritivos. Ao se decidir pela adoção dessa modalidade, o pesquisador sabe 

quais os aspectos da comunidade, da organização ou do grupo que são significativos 

para alcançar os objetivos pretendidos. Assim, ele se torna capaz de elaborar um 

plano de observação para orientar a coleta, análise e interpretação dos dados.   

 

 2.24.4.4 Observação: Participante 

 

Segundo Gil (2010, p.121) a observação participante consiste na participação 

real do pesquisador na vida da comunidade, da organização ou grupo em que foi 

realizada a pesquisa. O observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de 

membro do grupo. 

De acordo com Roesch (2013, p. 161) a observação participante possui o 

método tradicional da pesquisa em Antropologia. Na pesquisa em organizações, foi 

utilizada pelo menos de duas maneiras: de uma forma encoberta, quando o 

pesquisador se torna um empregado da empresa; e de forma aberta, quando o 

pesquisador tem permissão para observar, entrevistar e participar no ambiente de 

trabalho em estudo. 

 

2.24.5 Documentação: Fontes Primárias e Fontes Secundárias 

 

De acordo com Roesch (2013, p. 140) são denominados fontes primárias os 

colhidos diretamente pelo pesquisador através das principais técnicas de coleta de 

dados como entrevistas, questionários, escalas, testes e observação etc. 

De acordo com Roesch (2013, p. 140) fontes secundárias são os dados 

existentes na forma de arquivos, banco de dados, índices ou relatórios. Estes não são 

criados pelo pesquisador. 

 

2.24.6 Análise e Interpretação dos dados 

 

Segundo Gil (2010, p.122) ao contrário de outros delineamentos já 

considerados, a análise e interpretação de dados é um processo que nos estudos de 
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caso se dá simultaneamente à sua coleta. A rigor, a análise se inicia com a primeira 

entrevista, a primeira observação e a primeira leitura de um documento. 

Em virtude da multiplicidade de enfoque analítica que podem ser adotados nos 

estudos de caso, fica difícil definir a sequência de etapas a serem seguidas no 

processo de análise e interpretação dos dados. É possível, no entanto, identificar 

algumas etapas que são seguidas na maioria dos estudos de casos, ainda que de 

forma não sequencial.    

 

2.24.6.1 Análise Descritiva 

 

Segundo Beuren (2013, p.139) A análise descritiva se preocupara 

fundamentalmente em investigar o que é, ou seja, em descobrir as características de 

um fenômeno. Para tanto, vale-se de técnicas estatísticas como cálculo do percentual, 

média, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão e outras, para 

analisar os dados de forma a dar suporte às inferências do pesquisador. A análise 

descritiva pode ser empregada nos trabalhos monográficos que procuram descobrir e 

investigar a relação entre variáveis, bem como investigar a relação de causalidade 

entre fenômenos. 

A Análise Descritiva possibilitou relacionar o que foi investigado com as 

atividades propostas da empresa. 

 

2.24.6.2 Análise Documental 

 

Segundo Beuren (2013, p.140) A análise documental configura-se com uma 

notável técnica para abordar dados qualitativos e quantitativos. Utiliza como suporte 

subsidiário à construção do diagnóstico de uma pesquisa, informações coletadas em 

documentos materiais escritos. Na Contabilidade, pode-se utilizar a análise 

documental para investigar a percepção dos usuários externos, quanto à relevância 

da Correção Monetária nas Demonstrações Contábeis. Em qual contexto histórico, 

econômico-político tornou-se obrigatória e posteriormente foi revogada no Brasil. 

Ao utilizar a análise documental correlaciona-se os fatos aos documentos de 

relevância para o trabalho. 
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2.25 História da empresa 

 

Com relação à empresa em estudo, trata-se da Tiazinho Calhas Ltda, sediada 

na cidade de São Luiz Gonzaga/RS, na Travessa Ildefonso Vieira de Oliveira nº 25, 

no bairro da Gruta. A natureza jurídica da organização encontrava-se registrada como 

uma Microempresa - MEI, em nome dos proprietários Deoclides da Silva Trindade e 

Suzete Elenara Fonseca de Matos. A empresa iniciou suas atividades em 2007, 

prestando serviços de qualidade no setor metalúrgico. Devido à alta procura por 

produtos como calhas, pingadeiras e exaustores, a empresa estabeleceu-se como 

uma das principais fornecedoras no segmento na região, com o intuito de satisfazer o 

cliente e a promover a lucratividade da empresa.  

 

2.26 Desenvolvimentos e análise dos resultados 

 

2.26.1 Estruturar tabelas de custos na linha de fabricação 

 

Tabela 1 - Ferramentas 

 

Ferramentas Qtd Vlr unit Valor 

Alicates 5 R$             45,00 R$           225,00 

Aplicador de Vedante 3 R$             12,00 R$             36,00 

Avental de couro 2 R$             27,50 R$             55,00 

Balde de pedreiro 2 R$             24,50 R$             49,00 

Bolsas para Ferramentas 3 R$               5,00 R$             15,00 

Botas 3 R$          100,00 R$           300,00 

Botijão de gás 2 kg 2 R$             45,00 R$             90,00 

Caixa de ferramentas 2 R$             87,50 R$           175,00 

Calantra 1 R$          119,00 R$           119,00 

Calculadora 2 R$               7,00 R$             14,00 

Canos 5 R$             11,80 R$             59,00 

Cavalete de Ferro 10 R$             15,00 R$           150,00 

Chave de Fenda 5 R$             15,80 R$             79,00 

Chave de Roda 1 R$             50,00 R$             50,00 

Colher de pedreiro 3 R$             13,00 R$             39,00 

Cordas 1 R$          100,00 R$           100,00 

Desbubinador 1 R$          250,00 R$           250,00 
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Dobradeira de grampo 1 R$             25,00 R$             25,00 

Enrolador de Cano 1 R$             45,00 R$             45,00 

Escadas de abrir 2 R$          110,00 R$           220,00 

Escadas de Alumínio 2 R$          500,00 R$       1.000,00 

Escadas Grandes 3 R$          183,33 R$           550,00 

Escadas Pequenas 2 R$          175,00 R$           350,00 

Extensão Elétrica Grande 4 R$             30,00 R$           120,00 

Extensão Elétrica Pequena 2 R$             32,50 R$             65,00 

Flatacho 2 R$             75,00 R$           150,00 

Geladeira 1 R$       1.200,00 R$       1.200,00 

Kit de Chaves 2 R$             44,50 R$             89,00 

Kit Pintura 1 R$          120,00 R$           120,00 

Luvas 5 R$             18,00 R$             90,00 

Marretas 3 R$             25,00 R$             75,00 

Martelo de borracha 2 R$             12,00 R$             24,00 

Martelos 7 R$             10,00 R$             70,00 

Mascara de soldar 3 R$             51,67 R$           155,00 

Makita 1 R$          250,00 R$           250,00 

Maçarico 2 R$             50,00 R$           100,00 

Mesa de 4 metros 1 R$          200,00 R$           200,00 

Mesa de 6 metros 1 R$          400,00 R$           400,00 

TOTAL   R$           8.518,00 
Fonte: Elaborado pelas autoras.  

 

A presente tabela 1 representa o montante das ferramentas utilizadas no 

cotidiano da empresa em questão, evidenciando a quantidade, o valor unitário, e o 

somatório total que alcançou R$ 8.518,00. Possibilitando identificar o valor em espécie 

das ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabela 2 - Máquinas e Equipamentos 

Máquinas e Equipamentos Qtd Vlrunit Valor 

Compressor 1  R$       1.200,00   R$       1.200,00  

Dobradeira 2m 1  R$       7.000,00   R$       7.000,00  

Dobradeira 6m 1  R$     16.000,00   R$     16.000,00  

Furadeira de Bancada 1  R$       1.000,00   R$       1.000,00  

Furadeira Grande 2  R$          150,00   R$           300,00  

Furadeira Pequena 2  R$             50,00   R$           100,00  

Parafusadeira 2  R$          185,00   R$           370,00  

Soldador 1  R$       1.100,00   R$       1.100,00  

Soma  R$     27.070,00  
    Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

A tabela 2 relaciona as máquinas e equipamentos, com sua quantidade e valor 

correspondente, evidenciando o valor total deste setor de R$ 27.070,00.  

 

Tabela 3 - Veículos 

Veículos Qtd Vlrunit Valor 

Montana  1  R$   28.000,00   R$28.000,00  

Soma  R$28.000,00  
        Fonte: Elaborado pelas autoras.  

 

Já a tabela 3 mostra o valor do veículo utilizado nas entregas da produção, de 

acordo com a FIPE do ano de 2019, este veículo é de fabricação de 2014 e está 

avaliado em R$ 28.000,00. 

Ao somar as tabelas citadas: Tabela 1: Ferramentas, Tabela: 2 Máquinas e 

Equipamentos e Tabela 3: Veículos chegamos ao montante de R$ 63.588,00 e 

acrescenta-se o valor da Reserva Técnica que é 10% sobre o somatório 

correspondente, resultando no valor total R$ 6.358,80. O valor total alcançado é de 

R$ 69.946,80, valores correspondentes ao investimento inicial da empresa. 
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Tabela 4 - Depreciações 

Maquinas e 
Equipamentos 

Vida 
Útil 

Meses 

Perc 
ano (%) 

Meses/ 
Ano 

Mês % 
Deprec 

Valor 
Bens 

Valor 
Depreciação 

Compressor 1 100 12 8,33333  R$   1.200,00  R$ 100,00 

Dobradeira 2m  10 100 120 0,83333  R$   7.000,00  R$ 58,33 

Dobradeira 6m  10 100 120 0,83333  R$    
6.000,00 

 R$ 133,33 

Furadeira de 
Bancada  

5 100 60 1,66667  R$   1.000,00  R$ 16,67 

Furadeira Grande  5 100 60 1,66667  R$    300,00  R$ 5,00 

Furadeira 
Pequena  

2 100 24 4,16667  R$    100,00  R$ 4,17 

Parafusadeira  2 100 24 4,16667  R$      370,00  R$ 15,42 

Soldador  5 100 60 1,66667 R$   1.100,00  R$ 18,33 

Veículos   5 100 60 1,66667   R$   8.000,00  R$ 466,67 

Soma       R$ 817,92 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
A tabela 4 evidencia o montante referente a depreciação em meses/ano dos 

respectivos equipamentos e maquinas, inclusive do veículo utilizado pela empresa, 

resultando no valor de R$ 817,92.   

 
Tabela 5 - Plano de Comercialização 

Discriminação Nº dias Mensal % 

Calhas 4 m 30 40 51,28 

Exaustor médio 30 3 3,85 

Algeroz 4m 30 35 44,87 

Soma 78 100 

    Fonte: Elaborado pelas autoras.  
 

Na tabela 05, através da discriminação dos produtos pode-se analisar a 

fabricação mensal da empresa e a porcentagem dos respectivos carros-chefes da 

organização. É possível observar que as calhas de 4 m predominam na fabricação 

mensal da empresa, chegando a 40 unidades comercializadas e alcançando 51,28% 

do total na comparação entre os três produtos. 
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Tabela 6 - Custo mensal de Aquisição 

Calha 4 m 

Discriminação Vlr R$ 

Bucha R$        6,45 

Cantoneira R$      14,67 

Chapa R$      41,66 

Parafuso R$        5,25 

Rebite R$        1,42 

Tinta R$      47,22 

Vedante R$      16,24 

TOTAL R$   132,91 

Exaustor médio 

Discriminação Vlr R$ 

Bucha  R$        4,20  

Cantoneira  R$    179,50  

Chapa  R$      83,32  

Parafuso  R$        3,50  

Rebite  R$      11,65  

Tinta  R$    289,90  

Vedante  R$      32,48  

TOTAL R$   604,55 

Algeroz 4 m 

Discriminação Vlr R$ 

Chapa  R$      41,66  

Tinta  R$      24,97  

Vedante   R$        5,99  

TOTAL R$      72,62 
  Fonte: Elaborado pelas autoras.  

 

Na tabela 6 referente ao custo de aquisição do produto evidenciam os custos 

na fabricação de cada produto com seus respectivos valores. Assim a fabricação de 

uma calha com quatro metros de cumprimento e com todas suas peculiaridades 

corresponde a R$ 132,91. Já um exaustor com tamanho médio e toda sua estrutura 

resulta no valor de custo de R$ 604,55, e por fim uma algeroz de quatro metros a 

soma é o valor de R$ 72,62.  
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Tabela 7 - Custos Fixos 

Discriminação - mês 4,77% Vlr R$ 

Pessoal administrativo 

Empregados 1 R$         998,00 

Encargos  R$           47,60 

Soma R$       1.045,60 

   

Despesas Administrativas 

Agua   R$          171,30 

Luz   R$          290,00 

Internet   R$            75,00 

Telefones   R$            51,00 

Telefone convencional   R$            58,00 

Combustível   R$          285,00 

Manutenção veículos   R$          230,00 

Honorários contábeis   R$          160,00 

Depreciação   R$          817,92 

Despesas diversas   R$          280,00 

Soma   R$       2.418,22 

TOTAL R$       3.463,82 

  Fonte: Elaborado pelas autoras.  
 

A tabela 7 de demonstra os valores correspondentes a um colaborador, 

encargos sociais e demais despesas administrativas na manutenção da empresa, 

demonstrando um montante mensal de R$ 3.463,82 (três mil, quatrocentos e sessenta 

e três reais e oitenta e dois centavos). 

 

Tabela 8 - Demonstrativo de encargos e tributos 

      Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A tabela 8 evidencia a descriminação dos encargos e tributos, sendo possível 

observar que o FGTS e o INSS da empresa chegam a 12,77% sobre salário do 

trabalhador, enquanto os tributos como ICMS e o ISS representam um percentual 

Descrição de Encargos 
sociais 

% Descrição Tributos  % 

FGTS 8 ICMS 0,1 

INSS EMPRESA 4,77 ISS 0,5 

TOTAL 12,77 Total 0,6 
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estipulado pela legislação do MEI, correspondente a alíquota de 0,6%. 

 

Tabela 9 - Custo de Mão de Obra 

Descrição  Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$ 

Funcionários  1 998,00 998,00 

Soma    998,00 

Encargos  12,77 127,44 

Total   1.125,44 
Fonte: Elaborado pelas autoras.  

 

A tabela 9 mostra o custo com a mão de obra, considerando um único 

funcionário, o total de mão de obra mais os encargos, representados pelo montante 

de R$ 1.125,44. 

 

Tabela 10 - Custo do produto Calha 

Descrição 
Calhas 4m 

Valores para 
composição 
do custo R$ 

Custo total 40 
calhas 

Preço custo 
unitário R$ 

% do custo 
calha 

Custo de 
aquisição 

132,91 5.316,40   

Custo fixo 1.792,18 1.792,18 

Mão de Obra 582,30 582,30 

Total  7.690,88 192,27 51,74% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

A tabela 10 Demonstra o custo da Calha, sendo possível observar que o custo 

unitário desse produto corresponde a R$ 192,27 já o percentual de 51,74% 

corresponde a distribuição ao custo de aquisição da matéria prima total sobre cada 

produto. 

 

Tabela 11 - Custo do produto Exaustor 

Descrição 
Exaustor 

Médio  

Valores para 
composição 
do custo R$ 

Custo total 3 
Exaustor 

médio  

Preço custo 
unitário R$ 

% do custo 
Exaustor 

Médio  

Custo de 
aquisição 

604,55 1.813,65   

Custo fixo 815,04 815,04 

Mão de Obra 264,82 264,82 

Total  2.893,51 964,50  23,53 % 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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A tabela 11 mostra o custo do Produto Exaustor Médio, sendo possível observar 

que o custo unitário desse produto chega a R$ 964,50, já o percentual de 23,53% 

corresponde a distribuição ao custo de aquisição da matéria prima total sobre cada 

produto. 

 

Tabela 12 - Custo do produto Algeroz 

Descrição 
Algeroz 4m 

Valores para 
composição 
do custo R$ 

Custo total 35 
Algeroz  

Preço custo 
unitário R$ 

% do custo 
Algeroz  

Custo de 
aquisição 

72,62 2.541,70   

Custo fixo 856,60 856,60 

Mão de Obra 278,32 278,32 

Total  3.676,62 105,05 24,73 % 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A tabela 12 mostra o custo do Produto Algeroz, sendo possível observar que o 

custo unitário desse produto chega a R$ 105,05, já o percentual de 24,73% 

corresponde a distribuição ao custo de aquisição da matéria prima total sobre cada 

produto. 

 

2.26.2 Analisar o ponto de equilíbrio baseado nos custos de produção dos produtos 

comercializados 

 

Tabela 13 - Margem de contribuição dos produtos 

Descrição IC-% ML-% % TAXA 
MARCAÇÃO 

Calhas 4m 0,60 50 100 0,4940 

Exaustor Médio 0,60 50 100 0,4940 

Algeroz 4m 0,60 50 100 0,4940 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

A tabela 13 mostra a margem de contribuição dos produtos, sendo possível 

observar que o IC (Índice de Comercialização) é de 0,60%. Já o percentual 

correspondente a Margem de Lucro – ML – é de 50%, e por sua vez a taxa de 

marcação (ou Mark-up) é de 0,4940 para ambos os produtos. 
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Tabela 14 - Preço unitário de venda dos produtos 

Descrição Custo 
Unitário      

R$ 

TAXA 
MARCAÇÃO 

Preço de 
venda 

Unitária R$ 

Calhas 4m 192,27 0,4940 389,21 

Exaustor Médio 964,50 0,4940 1.952,44 

Algeroz 4m  105,05 0,4940 212,64 
     Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

Na tabela 14 demonstra-se a formação dos preços de vendas dos respectivos 

produtos, os quais foram gerados a partir da divisão do custo de cada produto pelo 

mark-up, gerando então o preço de venda de cada item, assim demonstrados, 

Exaustor Médio com valor de R$ 1.952,44, calha de 4 m ao valor de R$ 389,21 e a 

Algeroz de 4 m valor unitário de R$ 212,64. 

 

Tabela 15 - Receita Operacional 

Descrição Preço de venda 
unitário R$ 

Quantidade Valor R$ 

Calhas 4m 389,21 40 15.568,58 

Exaustor Médio 1.952,44 3 5.857,31 

Algeroz 4m 212,64 35 7.442,55 

Total   28.868,44 

     Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Na tabela 15 relacionada a receita operacional gerada pelos produtos, é 

pertinente destacar que a maior receita é gerada pela calha de 4m, que com uma 

venda de 40 unidades gerou uma receita de R$ 15.568,58. Já o Exaustor Médio gerou 

a terceira melhor receita, com a venda de 03 unidades do produto proporcionou uma 

receita de R$ 5.857,31. O Algeroz de 4m com uma vende de 35 unidade gerou uma 

receita de R$ 7.442,55. 
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2.26.3 Projetar a formação do preço de venda dos três produtos comercializados 

 
Tabela 16 - Resultado Operacional 

1 Resultado Operacional R$ 28.868,44 100% 

2 Custos variáveis    

2.1 Custo de aquisição  R$ 11.485,40  

2.2 Mão de Obra R$ 1.125.44  

2.3 Comercialização  R$ 173,21 0,6% 

3 Soma R$ 12.784,05  

4 Custos fixos R$ 3.463,82  

5 Custos totais R$ 16.247,87  

6 Lucro Operacional (6=1-5) R$ 12.620,57  

7 Contribuição Social (10% s/Lucro Operacional)   

8 Lucro Líquido (6-7) R$ 12.620,57  

9 Margem de contribuição (1-3) R$ 16.084,39  

10 Ponto de Equilíbrio mix (UN) 16,80  

11 Lucratividade R$ 12.620,57 44% 
 Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

A tabela 16 mostra um Resultado Operacional gerado pelos produtos, de R$ 

28.868,44, com o desconto do custo total dos produtos, o lucro operacional ficou em 

R$ 12.620,57. Já a Margem de contribuição foi de R$ 16.084,39, o Ponto de Equilíbrio 

mix (UN) foi de R$ 16,80. A lucratividade foi de R$ 12.620,57, correspondendo a 44% 

da receita operacional. 

 

Tabela 17 - Ponto de Equilíbrio Mix 

Produto Calhas Exaustor Algeroz Total 

PV unitário R$ 389,21 R$ 1.952,44 R$ 212,64  

CV unitária R$ 192,27 R$ 964,50 R$ 105,05  

(A-B) MCU R$ 196,94 R$ 987,94 R$ 107,59  

Quantidade vendida no 

período (unidades) 

40 3 35 78 

% do total vendido no Mês 51,28 % 3,85 % 44,87 % 100% 

(CXD) MCT R$ R$7.877,70 R$ 2.963,80 R$3.765,93 R$16.084,39 

Custos e despesas fixas    R$ 3.463,82 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Conforme a tabela 17 mostra, para o cálculo do ponto de equilíbrio mix se leva 

em consideração os custos fixos e despesas fixas totais que foram de R$ 3.463,82, 

dividindo esse valor pelo resultado da margem de contribuição total que foi de 

16.084,39, dividindo pela quantidade vendida no período que foi de 78 unidades. 

 

PE mix= 3.463,82/(16.084,39/78) 

PE mix=3.463,28/(206,21) 

PE mix= 16,7949 

Nesta situação o ponto de equilíbrio Mix resultou em 16,7949 unidades. 

 

Tabela 18 - Ponto de Equilíbrio Mix por produto 

PE mix por Produto   Arredondando 

Calhas 8,614103 8 

Exaustor 0,646058 1 

Algeroz 7,53734 7 
    Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Conforme mostra a tabela 18, a projeção do ponto de equilíbrio mix por produto 

levou em consideração percentual do total vendido de cada produto no respectivo 

período, multiplicado pelo ponto de equilíbrio mix, que foi de 16,7949 unidades. 

Resultando assim em 8 unidades de Calhas 1 unidade de Exaustor e 7 

unidades de Algeroz. 

 

Tabela 19 - Orçamento por metro 

Orçamento Produtos 1 metro R$ 

Calhas 97,30 

Exaustor -------- 

Algeroz 53,16 
                      Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Conforme mostra a tabela 19, o preço por metro do produto calha é R$ 97,30, 

já o exaustor não possui preço por metro, pois o produto é fabricado e comercializado 

unitariamente. Por sua vez, o Algeroz custa R$ 53,16 o metro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao completar esse trabalho com os cálculos de custo de produção, análise das 

planilhas introduzidas na empresa foi possível comprovar o atingimento dos objetivos 

propostos para o presente estudo. 

A realização desse trabalho permitiu compreender a importância que a 

contabilidade de custos representa no contexto atual das empresas, o controle de 

custos. No entanto, é fundamental para que as empresas tomem as decisões no seu 

cotidiano, com determinação e credibilidade. A tomada de decisões requer a busca de 

fundamentos teórico-práticos, a fim de que as mesmas possam ser acertadas, 

contribuindo para o êxito do negócio. 

A pesquisa foi operacionalizada em três partes complementares. A primeira, 

constituiu-se como a contextualização do estudo, na qual detalhou-se as principais 

características da organização, as suas peculiaridades e os seus principais desafios. 

Na segunda, consta a revisão bibliográfica, que proporcionou um passo fundamental 

para a realização da parte prática. Isso porque, a partir das teorias investigadas 

embasou-se a análise de realidade e o planejamento das ações subsequentes.     

Na terceira parte, como referido anteriormente, dedicada à prática, foram 

realizados todos os cálculos referentes aos custos da empresa na fabricação dos três 

produtos (Calha, Exaustor, Algeroz), margem de contribuição unitária de cada um dos 

produtos, assim como o ponto de equilíbrio e projeção do preço de venda dos 

mesmos. Esta etapa do estudo constituiu-se como um momento singular, em que os 

conhecimentos construídos no Curso de Ciências Contábeis foram vivenciados na 

prática, seja na efetivação dos cálculos, seja na busca de equilíbrio na configuração 

dos preços, buscando assegurar lucratividade e sustentabilidade. 

Por meio da metodologia aplicada, conclui-se o quanto é significativo para a 

empresa ter entendimento de todos os custos, despesas que apresenta, qual é a 

adequada tributação, se os produtos apresentam margem de contribuição unitária e 

total, se a empresa está comercializando o suficiente para sustentar com suas 

despesas e atingir o lucro, ou seja, seu ponto de equilíbrio, sua margem de segurança 

operacional. 

Os cálculos foram realizados com dados nos três produtos, os quais são 

produzidos com mais frequência. Tal prática auxilia para o progresso e gerenciamento 

da empresa, visto que oferece o conhecimento necessário para as tomadas de 
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decisões no cotidiano com foco e confiança. 

Analisando-se os objetivos a partir dos quais foi elaborado e desenvolvido o 

estudo ora relatado, observa-se que os mesmos foram atingidos satisfatoriamente. 

Tendo em vista o primeiro objetivo específico, na prática, demonstrou-se os 

investimentos necessários para empreendimento na área de metalúrgica inicialmente 

foi de R$ 69.946,70, o que componha equipamentos, matéria-prima, ferramentas e 

um veículo para o transporte dos produtos. Cabe salientar que foi feito o levantamento 

dos custos fixos, propiciando identificar também a depreciação o que resultou no valor 

de R$ 817,92 e o custo com o colaborador de R$ 1.125,44, somando ambos os valores 

chegou-se ao resultado de R$ 3.463,82. Sendo assim, este primeiro propósito de 

estruturar tabelas de custos na linha de fabricação, foi plenamente alcançado. 

O segundo objetivo específico era o de analisar o ponto de equilíbrio baseado 

nos custos de produção dos produtos comercializados. Pode-se afirmar que, após os 

investimentos necessários, foram elencadas as despesas necessárias para que 

atividade fosse desenvolvida. Efetuou-se a projeção dessas despesas, pautada no 

escritório de contabilidade. Logo, foi realizada a definição dos produtos do 

empreendimento, estes foram: Calhas, algeroz e exaustores.  

Projeções de comercialização mercadológico foi realizado com base em um 

mês de comercialização, sendo verificado que durante este período foram feitos 40 

calhas, 3 exaustores e 35 algerozes. Posterior a formação dos custos desses 

produtos. A pesquisa de aspectos tributários e trabalhistas foi assessorada pelo 

contador responsável da empresa. Por fim, projeções de receitas no auxílio da 

compreensão da proposta estudada e os dados necessários para apreciação do 

empreendimento. 

Estabeleceu-se como terceiro objetivo específico relacionava-se com a 

formação do preço de venda dos três produtos comercializados. Este propósito 

também foi atingido, uma vez que foram detectados neste item os indicadores 

apurados e a DRE. Salienta-se também a margem de contribuição, o lucro, ponto 

equilíbrio e retorno de investimento. 

Com a conclusão das análises, foi também respondida a pergunta problema de 

pesquisa, que tratou do questionamento relacionado à possibilidade de a partir dos 

conceitos e modelos da contabilidade de custos, verificar a viabilidade na linha de 

produção de uma indústria metalúrgica? O empreendimento é viável, pois, apresentou 

uma lucratividade no período analisado de R$ 12.620,57. 
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Com base nessas considerações, pode-se afirmar que a elaboração deste 

trabalho resultou na construção de conhecimento significativo na área de atuação 

profissional da Contabilidade. Sua operacionalização, oportunizou às pesquisadoras, 

vivenciar, na prática, os saberes construídos no decorrer da formação acadêmica, 

ampliando a compreensão das especificidades do trabalho no campo da contabilidade 

de custos irá auxiliar na atividade profissional contribuindo nas tomadas de decisões, 

concedendo subsídios coerentes para a empresa. 

Dessa maneira, considera-se que a Prática Supervisionada configura-se como 

um momento relevante na formação dos profissionais da Contabilidade, porque 

permite conhecer em profundidade as ações, as responsabilidades e os desafios 

vivenciados cotidianamente pelos contadores. Também proporcionou a convicção de 

que a Contabilidade possui papel preponderante no sucesso dos empreendimentos. 

A atuação do contador é decisiva para que os empresários possam obter melhor 

organização, planejamento coerente, formação correta de preços, gestão de gastos e 

demais estratégias indispensáveis para que consigam manter-se competitivos e 

eficientes em um mercado cada vez mais complexo e desafiador, como o dos tempos 

atuais, marcados pela crise e pela necessidade de acompanhamento das 

transformações socioculturais, econômicas e políticas. 

A elaboração do presente estudo cooperou para reforçar a admiração pela 

Contabilidade e o desejo de construir uma postura profissional baseada na 

competência, na ética e na permanente atualização, a fim de contribuir com o êxito 

das organizações e com o desenvolvimento sustentável de São Luiz Gonzaga e 

região. 
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ANEXO A: Foto da Calha 
 

 
 



51 
 

ANEXO B: Foto do Exaustor 
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ANEXO C: Foto da Algeroz 
 
 
 
 

 


